
1.1 Lånets hovedstol

1.2 Låneaftalens løbetid 120 måneder

225,000.00 kr.

1.3 Rentebetaling og debitorrente

1.

1.4 Oprettelsesgebyr: 0 kr., som fratrækkes direkte fra Lånets
hovedstol i forbindelse med Lånets udbetaling.

161,321.24 kr. Den faste årlige rente er 11.99 %
(opgjort ud fra måneder à 30,41666 dage), som
dagligt tilskrives den udestående del af Lånets
hovedstol, indtil Lånet er tilbagebetalt.

Væsentlige oplysninger

Særlige vilkår for privatlån med aftalenr. ID000 for Kunder med bopæl i Danmark indgået 
den 08.11.2021 ("Særlige Vilkår")

Denne Låneaftale er indgået mellem følgende parter:

Ferratum Bank p.l.c. ("SweepBank" eller "Kreditgiver")
Registrerings- og tilladelsesnr.: C 56251
Adresse: ST Business Centre, 9th floor, 120, The Strand, Gzira GZR 1027, Malta
Tlf.: + (+45) 70 20 70 46
E-mailadresse: help.dk@sweepbank.com
Tilsynsmyndighed: Malta Financial Services Authority, Mdina Road, Zone 1, Central Business Dis-trict, 
Birkirkara, CBD 1010, Malta

OG

Fornavn Efternavn
Gade Gadenummer
Postnummer By
CPR nummer
("Kunden")

SweepBank yder hermed Kunden – og Kunden accepterer hermed – et fastforrentet lån med 
afdrag uden sikkerhedsstillelse. Lånebeløbet er anført i disse Særlige Vilkårs pkt. 1.1 ("Lånet"). 
Disse særlige vilkår for privatlån til kunder med bopæl i Danmark (de "Særlige Vilkår") samt 
bestemmelserne i standardvilkår for privatlån til Kunder med bopæl i Danmark
("Standardvilkårene"), de Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger ("SECCI") 
og tilbagebetalingsplanen ("Tilbagebetalingsplanen") (med de til enhver tid værende 
ændringer), samlet benævnt ("Låneaftale"), udgør aftalegrundlaget mellem SweepBank og 
Kunden for SweepBanks Lån til Kunden.

Lånets hovedstol som angivet og defineret nedenfor udbetales af SweepBank til Kunden ved 
overførsel til Kundens personlige registrerings- og kontonummer.

1.5 Samlede låneomkostninger: 161,321.24 kr.
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Kunden skal betale de skyldige beløb med 120
månedlige ydelser bestående af første ydelse
3,219.35 kr.,  118 rater à 3,219.35 kr. og én
slutrate à  3,218.59 kr. Den første ydelse
forfalder til betaling 2021-12-01, og den sidste
ydelse forfalder til betaling 2031-11-01. Parterne
kan dog indgå anden aftale om dette i
overensstemmelse med Standardvilkårene.

1.9 Ydelser

1. dag i hver kalendermåned

1.11 Fortrydelsesret:

12.67 %

ÅOP er beregnet ud fra følgende
forudsætninger:

(a) Låneaftalen har den aftalte løbetid

(b) SweepBank og Kunden opfylder hver især
deres forpligtelser i henhold til vilkårene og på
de tidspunkter, der er anført i Låneaftalen

(c) Debitorrenten og andre gebyrer vedbliver at
være de samme og være gældende i hele
Låneaftalens løbetid

(d) For Lånet betales et samlet rentebeløb på
161,321.24 kr. og et oprettelsesgebyr på 0 kr., og
det samlede skyldige beløb på 386,321.24 kr.
tilbagebetales med 120 månedlige ydelser
bestående af 119 lige store månedlige rater à
3,219.35 kr. og én slutrate á 3,218.59 kr.

386,321.24 kr.1.6 Samlet beløb, der skal betales

1.8 Tidspunkt for betaling af ydelser:

Hvis Kunden udnytter sin ret til at fortryde
indgåelsen af Låneaftalen i overensstemmelse
med Standardvilkårenes pkt. 5, udgør den
daglige rente – forudsat at det Udbetalte
Lånebeløb tilbagebetales i én rate – 0 kr.

1.7 Årlige omkostninger i procent

Lånets Hovedstol udbetales ved bankoverførsel
til Kundens personlige registrerings- og
kontonummer inden for to hverdage efter
SweepBanks accept af at yde Lånet til Kunden.

1.10 Betingelser for udbetaling:
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2. Størrelsen af de enkelte ydelser kan variere, hvis Lånet udbetales til Kunden efter denne Låneaftales
dato som en følge af, hvordan Lånet bruges, dvs. datoen for Lånets faktiske udbetaling til Kunden indtil
forfaldsdato.

3. Alle udtryk, der anvendes i disse Særlige Vilkår, har samme betydning som i Standardvilkårene,
medmindre andet udtrykkeligt er anført.

4. Ved at underskrive denne Låneaftale erklærer Kunden at være en Kunde som defineret i
Standardvilkårene, at være forpligtet til at tilbagebetale alle udestående beløb i henhold til denne
Låneaftale til SweepBank og at have set denne Låneaftale (herunder også Standardvilkårene) i sin helhed.

5. Kunden erklærer endvidere (i) at have læst Låneaftalen forud for sin underskrift af Låneaftalen og at
have gjort sig bekendt med de Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger (SECCI), som
Kreditgiver har udleveret til Kunden, (ii) at have accepteret Låneaftalen, og (iii) at Kunden indgår denne
Låneaftale i eget navn og på egne vegne.

6. Denne Låneaftale kan tvangsfuldbyrdes i henhold til retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5, og stk. 4.

7. Denne Låneaftale underskrives af Kunden ved brug af NemID eller MitID.

8. Kreditformidler:
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KREDITOPLYSNINGER FØR AFTALEINDGÅELSE

(Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger – SECCI)

1. Kontaktoplysninger

Kreditgiver

Adresse

Tlf.

E-mailadresse

Hjemmeside

Kreditformidler

Adresse

Ferratum Bank p.l.c. (SweepBank)
Reg.nr. C 56251

ST Business Centre, 120, The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta

(+45) 70 20 70 46

Help.dk@sweepbank.com

www.sweepbank.com/dk

N/A N/A

N/A N/A
N/A N/A

Fastforrentet lån med afdrag uden sikkerhedsstillelse

Det samlede kreditbeløb

Der menes loftet for eller summen af
alle beløb, der stilles til disposition i
henhold til kreditaftalen

Kredittype

2. Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet

Kreditaftalens løbetid

225,000.00 kr.

Betingelserne for at udnytte
kreditmuligheden

Der menes, hvordan og hvornår du
kan udnytte kreditmuligheden

Kunden modtager Lånets Hovedstol ved bankoverførsel til Kundens
registrerings- og kontonummer inden for to hverdage efter
Kreditgivers accept af at yde Lånet til Kunden.

120 måneder

Afdrag og, hvis det er relevant, i
hvilken rækkefølge afdragene vil
blive fordelt

Kunden skal betale ydelser som følger:

120 månedlige ydelser bestående af 119 rater à 3,219.35 kr. og én
slutrate på 3,218.59 kr. Den første ydelse forfalder til betaling 2021-
12-01, og den sidste ydelse forfalder til betaling 2031-11-01, jf.
Tilbagebetalingsplanen. Tilbagebetalingsplanen kan ændres i
henhold til Standardvilkårene.

Ydelserne anvendes til betaling af følgende:

I tilfælde af delbetalinger er tildelingsrækkefølgen følgende: (1)
omkostninger til inddrivelse af skyldige beløb inklusive gebyrer for
rykkerskrivelser og morarenter (2) oprettelsesgebyr, (3) tilskrevne
renter, (4) Lånets hovedstol og (5) eventuelle andre skyldige beløb i
henhold til kreditaftalen.
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Det samlede beløb, du skal betale

Der menes den lånte kapital plus
renter og eventuelle omkostninger

386,321.24 kr.

Kunden skal muligvis også betale gebyrer til tredjemand såsom
sms-takster, hvis Kunden sender sms'er til SweepBank,
opkaldstakster, hvis Kunden ringer til Kreditgiver, og bankgebyrer
ved bankoverførsler. Det er Kunden selv, der vælger at afholde
disse udgifter, som kan variere i størrelse alt efter Kundens forhold,
og Kreditgiver er ikke bekendt med deres størrelse, har ingen
kontrol over dem og kan således ikke udlevere en liste over disse
omkostninger og gebyrer.

12.67 %

Denne ÅOP er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

(a) Kreditaftalen har den aftalte løbetid

(b) Kreditgiver og Kunden opfylder hver især deres forpligtelser i
henhold til vilkårene og på de tidspunkter, der er anført i
kreditaftalen

(c) Debitorrenten og andre gebyrer vedbliver at være de samme og
være gældende i hele kreditaftalens løbetid

(d) For Lånet betales et samlet rentebeløb på 161,321.24 kr. og et
oprettelsesgebyr på 0 kr., og det samlede skyldige beløb på
386,321.24 kr. tilbagebetales med 120 månedlige ydelser bestående
af 119 lige store månedlige rater à 3,219.35 kr. og én slutrate á
3,218.59 kr.

Er man for at opnå kreditten eller
for at opnå kreditten på de
annoncerede vilkår og betingelser
forpligtet til at

• tegne en forsikring
vedrørende kreditten eller
• indgå aftale om en anden
accessorisk tjenesteydelse

Hvis kreditgiver ikke kender
omkostningerne i forbindelse med
disse tjenesteydelser, indgår de
ikke i ÅOP

Debitorrenten eller, hvis det er
relevant, de forskellige
debitorrenter, der gælder for
kreditaftalen

De årlige omkostninger i procent
(ÅOP)

Dette er de samlede omkostninger
udtrykt i procent pr. år af det
samlede kreditbeløb.

ÅOP anføres for at hjælpe dig med at
sammenligne forskellige tilbud.

Nej

Nej

3. Kreditomkostninger

- Der betales en fast rente årligt på 11.99 % (opgjort ud fra måneder
à 30,41666 dage), som dagligt tilskrives den udestående del af
Lånets hovedstol, indtil der er sket indfrielse af Lånet (daglig rente
på 0.03 %).
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Morarenter beregnes efter samme sats som den aftalte
debitorrente eller som anført i renteloven, hvis denne sats er
højere.

Hvis Kunden ikke foretager fuld og rettidig betaling af en ydelse, kan
Kreditgiver sende en rykker pr. e-mail eller brev til Kunden mod et
rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker.

Manglende betaling kan desuden medføre:
 • At Kunden skal betale yderligere gebyrer eller bøder
 • At Kundens kreditvurdering påvirkes, således at det bliver sværere
eller dyrere for Kunden at få kredit i fremtiden
 • At der indledes retsskridt mod Kunden
 • At kreditaftalen ophæves
 • At Kunden ifalder erstatningsansvar for alle faktiske skader og
omkostninger, der måtte være forbundet med opkrævningen af
skyldige beløb, herunder inkasso

Morarenter

Manglende betalinger kan have
alvorlige følger for dig (f.eks.
tvangsauktion) og gøre det
vanskeligere at opnå kredit

Tilknyttede omkostninger

Betingelserne for ændring af
ovennævnte omkostninger i
forbindelse med kreditaftalen.

Eventuelle andre omkostninger i
forbindelse med kreditaftalen

Kreditgiver kan forhøje rentesatser, gebyrer og omkostninger med
90 dages varsel. Kreditgiver er dog berettiget til at gennemføre
rimelige ændringer i rentesatser, gebyrer og omkostninger med 30
dages varsel, forudsat at ændringerne skyldes følgende forhold,
som ligger uden for Kreditgivers kontrol: Ændringer i
Nationalbankens diskonto eller ændringer i lovforskrifter,
myndighedsforanstaltninger eller lignende, som påfører Kreditgiver
øgede omkostninger til administration og lignende i forbindelse
med levering af de ydelser, som gebyret eller omkostningen
vedrører, eller andre administrative eller lignende ydelser, som ikke
hidtil har været forbundet med gebyrer eller omkostninger.

Eventuelle ændringer i gebyrer og omkostninger meddeles Kunden
pr. e-mail og via Hjemmesiden.

Kunden kan opsige Låneaftalen inden varslets udløb, hvis Kunden
ikke ønsker at acceptere de pågældende ændringer.

I så fald forfalder alle udestående beløb i henhold til Låneaftalen til
øjeblikkelig betaling ved opsigelsen.

Oprettelsesgebyr: 0 kr.

4. Andre vigtige retlige aspekter

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde kreditaftalen
inden for en periode på 14
kalenderdage.

Ja.
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Ja, Kunden har ret til helt eller delvist at indfri Lånet før tid.  I
sådanne tilfælde reduceres den tilbagebetalingsberettigede rente
og aftalens oprettelsesgebyr forholdsmæssigt til det tidspunktet for
den faktiske indfrielsesdato.

Førtidig indfrielse

Du har ret til helt eller delvist at indfri
kreditbeløbet før tiden.

Ret til at modtage et aftaleudkast

Du har ret til at anmode om at
modtage en gratis kopi af udkastet
til kreditaftale. Denne
bestemmelse finder ikke
anvendelse, hvis kreditgiveren på
tidspunktet for anmodningen ikke
er villig til at indgå kreditaftalen
med dig.

Kreditgiver har ret til
kompensation i tilfælde af førtidig
indfrielse.

Kreditgiver foretager søgninger i interne og/eller eksterne
databaser med henblik på vurdering af kreditværdighed.

Hvis Kunden får afslag på sin ansøgning på grund af en søgning i en
database om en persons indkomstforhold og/eller betalingshistorik,
vil Kunden (uden ophold eller omkostning) få besked om
søgningens resultat og oplysningerne fra databasen.

Dette gælder dog ikke, hvis det er forbudt i henhold til
fællesskabsretten eller strider mod hensynet til den offentlige
orden eller den offentlige sikkerhed at oplyse om sådanne forhold.

Ja.

Søgning i database

Kreditgiver skal straks og gratis
underrette dig om resultatet af en
søgning i en database, hvis en
anmodning om kredit afslås på
grundlag af en sådan søgning.
Dette gælder ikke, hvis en sådan
underretning er forbudt i henhold
til fællesskabsretten eller strider
mod den offentlige orden eller den
offentlige sikkerhed.

Nej.

Hvor længe er oplysningerne forud
for aftaleindgåelsen bindende for
kreditgiveren

Disse oplysninger gælder 08.11.2021 fra 15.11.2021.

Ferratum Bank p.l.c. (SweepBank) er registreret i Maltas
selskabsregister under reg.nr. C56251.

Ferratum Bank p.l.c. (SweepBank) er indehaver af en tilladelse fra
den maltesiske tilsynsmyndighed til at drive virksomhed som
kreditinstitut, tilladelsesnr. C56251.

5. Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser

Registrering

Tilsynsmyndighed Malta Financial Services Authority
(http://www.mfsa.com.mt/pages/contact.aspx), Mdina Road, Zone 1,
Central Business District, Birkirkara, CBD 1010, Malta

a) om kreditgiver
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b) om kreditaftalen

Udøvelse af fortrydelsesret Fortrydelsesfristen er 14 (fjorten) dage fra kreditaftalens indgåelse
eller – hvis dette sker senere – ved Kundens modtagelse af vilkårene
og betingelserne for aftalen eller ved Kundens modtagelse af de
obligatoriske og lovpligtige oplysninger i henhold til
kreditaftalelovens § 19 eller forbrugeraftalelovens § 18. Hvis
fortrydelsesfristen på de 14 dage udløber på en dansk helligdag, en
lørdag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan
Kunden vente til næste dag med at afsende meddelelsen.

Meddelelsen sendes til Kreditgiver pr. e-mail (jf. ovenfor anførte e-
mailadresse) eller – hvis Kunden måtte foretrække dette – med brev
til Kreditgivers fysiske adresse (jf. ovenfor anførte postadresse).
Meddelelsen skal indeholde følgende oplysninger: (a) Fornavn og
efternavn, (b) CPR-nr., (c) udtrykkelig angivelse af, at Kunden har
fortrudt kreditaftalen, og (d) dato for meddelelsen. Hvis Kunden
ikke udnytter sin fortrydelsesret, er Kunden bundet af kreditaftalens
vilkår og betingelser. Hvis Kunden udnytter sin fortrydelsesret,
anses kreditaftalen for ikke at være indgået.

I forbindelse med fortrydelsen skal Kunden uden unødigt ophold,
men senest 30 kalenderdage efter sin afsendelse af meddelelsen
om fortrydelse, afvikle Lånets hovedstol tillige med skyldige renter
opgjort som den daglige rente fra Kundens modtagelse af Lånet og
indtil indfrielsesdatoen (datoen, hvor Kreditgiver modtager betaling
af det fulde beløb). Hvis Kunden udnytter sin ret til at fortryde
kreditaftalen, udgør den daglige rente – forudsat at det udbetalte
lånebeløb tilbagebetales af Kunden i én rate – 0 kr.

De retsregler, som kreditgiver har
valgt at lægge til grund for
etablering af forholdet til dig forud
for kreditaftalens indgåelse

Dansk ret.

Bestemmelse om lovvalg og/eller
værneting

Låneaftalen er underlagt dansk ret.
Kunden kan kun anlægge sag mod Kreditgiver i den EU-
medlemsstat, hvor Kunden er bosat, eller på Malta. Kreditgiver kan
anlægge sag mod Kunden i den EU-medlemsstat, hvor Kunden er
bosat (ved Københavns Byret, hvis Kunden er bosat i Danmark).
Begge parter kan gøre selvstændigt modkrav gældende for samme
domstol, hvor den oprindelige sag verserer.

Sprogordning Kreditaftalen udleveres på engelsk sammen med en dansk
oversættelse. Det er den engelske tekst, der er juridisk bindende og
gældende. Den danske oversættelse er udelukkende ment som en
hjælp, og i tilfælde af eventuelle tvister har den engelske version
forrang.

Øvrige oplysninger udleveres på dansk og/eller engelsk.

Med dit samtykke vil vi kommunikere på dansk og/eller engelsk i
kreditaftalens løbetid.
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c) om klageadgang

Hvorvidt der findes, og hvordan
man får, klageadgang og adgang til
udenretlig bilæggelse af tvister

Eventuelle klager indsendes skriftligt til Kreditgiver. Hvis Kunden
ikke kan løse en uoverensstemmelse med Kreditgiver og har
modtaget endeligt svar fra Kreditgiver med en bekræftelse herpå,
kan Kunden indsende en klage til the Office of the Arbiter for
Financial Services på følgende adresse: The Office of the Arbiter for
Financial Services, First Floor, Pjazza San Kalcidonju Floriana FRN
1530, Malta, eller www.financialarbiter.org.mt.
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SweepBank – Standardvilkår for privatlån til Kunder med bopæl i Danmark
("Standardvilkår")

Disse standardvilkår og -betingelser ("Standardvilkårene"), de særlige vilkår for privatlånet (de
"Særlige Vilkår"), de Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger ("SECCI") og en
eventuel tilbagebetalingsplan ("Tilbagebetalingsplan") (samlet benævnt "Låneaftale") udgør
aftalegrundlaget mellem Ferratum p.l.c. (SweepBank) og den angivne kunde i de Særlige Vilkår
("Kunden") for lånet anført i de Særlige Vilkår ("Lånet").  Nærmere oplysninger om SweepBank,
Kunden og Lånet findes i de Særlige Vilkår.

SweepBank og Kunden benævnes hver for sig en "Part" og tilsammen "Parterne".

1.3

1.5

Ansøgning om og ydelse af Lånet

SweepBank bevilger alene Lån til fysiske personer, som er mindst 18 år og myndige, har
dansk CPR-nummer og folkeregisteradresse i Danmark og anses af SweepBank som
kreditværdige. Kunder må ikke stå opført i RKI, Debitor Registret eller hos andre
kreditoplysningsbureauer. Det er endvidere en forudsætning, at Kunden har et åbent
mobiltelefonnummer og sin egen aktive e-mailadresse.
Sweepbanks beslutning om at bevilge Kunden et Lån sker blandt andet på baggrund af
en individuel kreditvurdering. Vurderingen tager udgangspunkt i oplysninger modtaget
fra Kunden og indhentet fra eksterne oplysningsbureauer, fx Debitor Registret og
Experians RKI-register. SweepBank kan desuden indhente oplysninger om Kunden
andre steder, blandt andet fra finansielle institutioner. Kundens kreditværdighed kan
tages op til revurdering i Låneaftalens løbetid.
Kunden kan anmode om at modtage en kopi af udkastet til Låneaftale. SweepBank
udleverer dette gratis til Kunden, medmindre SweepBank beslutter ikke at yde et lån.
SweepBank kan før indgåelsen af en Låneaftale samt til enhver tid i Låneaftalens løbetid
identificere Kunden og kontrollere Kundens identitet (både gennem Kunden selv og
gennem tredjemand) samt anmode om yderligere oplysninger fra Kunden og/eller
tredjemand, som SweepBank anser for at være relevante i forbindelse med sin
beslutning om, hvorvidt der skal indgås en Låneaftale og/eller ydes et lån. Kunden
forpligter sig til at indsende alle oplysninger, som SweepBank måtte anmode om i
henhold til denne bestemmelse. Kunden anerkender og er indforstået med, at
SweepBank kan nægte at indgå Låneaftalen eller hæve en indgået Låneaftale eller
nægte at yde lån til en Kunde eller opsige et Lån, hvis Kunden ikke har indsendt de
oplysninger eller den dokumentation, som SweepBank måtte anmode om i
overensstemmelse med denne bestemmelse, eller hvis SweepBank ikke kan indhente
eller kontrollere de oplysninger, som SweepBank skønner er nødvendige for at vurdere
Kundens kreditværdighed, eller hvis Kunden ikke er omfattet af SweepBanks
risikopolitikker.
Kunden accepterer Låneaftalen ved at underskrive med NemID eller MitID.
Låneaftalen indgås, når SweepBank udbetaler lånets Hovedstol til Kundens
registrerings- og kontonummer i henhold til Låneaftalen. Kunden giver hermed afkald
på at modtage meddelelse fra SweepBank om godkendelse eller afslag. SweepBanks
udbetaling af det Udbetalte Lånebeløb til Kunden betyder, at låneansøgningen er
godkendt.

1.4

1.2

1.

1.6

1.1
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1.7

1.8

SweepBank forbeholder sig til enhver tid den fulde og absolutte ret til at beslutte,
hvorvidt SweepBank ønsker at indgå eller ikke indgå en Låneaftale med eller yde et lån
til Kunden, uanset om der allerede måtte være afgivet accept af samme Kundes
ansøgning. SweepBank er ikke forpligtet til at begrunde et eventuelt afslag, medmindre
dette skyldes resultatet af en databasesøgning på indkomstforhold og/eller
betalingshistorik. I sidstnævnte tilfælde vil SweepBank gratis oplyse Kunden om
søgningens resultat og oplysningerne fra databasen.
SweepBank er berettiget, men ikke forpligtet til at tilbyde Kunden et andet lånebeløb
end det ansøgte beløb.

2.4

2.3

2.1 Kunden skal tilbagebetale Lånets hovedstol og foretage rettidig betaling af renter og
andre gebyrer i henhold til Låneaftalen.
Alle ydelser skal betales i danske kroner gennem Kontoen eller til den bankkonto, som
er anvist af SweepBank. Kunden skal foretage betaling fra en bankkonto i eget navn og
for egen regning. SweepBank forbeholder sig ret til at nægte at modtage beløb, der
indbetales på anden måde. Når det Udbetalte Lånebeløb udbetales til Kunden på
dennes registrerings- og kontonummer, begynder tilbagebetalingsperioden. Lånet og
alle renter, gebyrer og andre beløb er i danske kroner. Kunden betaler vekselgebyrer
mv., hvis der foretages betaling i anden valuta.
Ved tilbagebetaling skal Kunden indsætte den referencekode, der er angivet  i fakturaen.
Hvis dette ikke er gjort, og SweepBank ikke er i stand til at identificere kundens
indbetaling, anses Kunden for ikke at have foretaget nogen betaling.
Fakturaen skal indeholde det beløb, der skal betales af kunden, og
tilbagebetalingsdatoen og sendes til kundens personlige e-mail. I tilfælde af at fakturaen
ikke modtages inden for fem (5) kalenderdage før forfaldsdatoen, underretter kunden
straks SweepBank herom. Manglende modtagelse af fakturaen fritager ikke kunden for
forpligtelsen til at foretage tilbagebetalinger.
Kunden kan blive forpligtet til at fuldføre en direkte debitering og/eller stående ordre,
eller til at tilmelde de aftalte periodiske betalinger til Betalingsservice. Kunden kan også
blive tilbudt muligheden for at foretage sådanne tilbagebetalinger fra sit betalingskort.
SweepBank kan uanset enhver mellemliggende udløbsdato fortsætte med at fremvise
direkte debiteringer/stående eller tilbagevendende betalinger for de aftalte periodiske
betalingsbeløb, indtil det fulde beløb er tilbagebetalt. Hvis kunden betaler lånet via
direkte debitering, stående ordre eller fra sit betalingskort, er kunden forpligtet til at
sikre, at hans eller hendes bankkonto har tilstrækkelige midler på forfaldsdagen til at
dække den månedlige rate og andre betalinger til lånet som angivet i aftalen.
SweepBank forbeholder sig retten til at nægte enhver betaling foretaget til den, som
ikke er modtaget fra en bankkonto i kundens navn.
Der tilskrives dagligt renter på Lånets hovedstol fra datoen for udbetalingen af det
Udbetalte Lånebeløb til Kundens bankkonto og indtil indfrielsestidspunktet. Kunden skal
også betale et oprettelsegebyr som angivet i de specifikke vikår. Renter,
oprettelsesgebyr og lånets hovedstol tilbagebetales i månedlige rater i
overensstemmelse med tilbagebetalingsplanen udstedt af SweepBank, som kan
ændres. Øvrige gebyrer og omkostninger betales i overensstemmelse med Låneaftalens
bestemmelser.

Indfrielse af lånet og forfaldsdatoer, gebyrer og renter2.

2.5

2.2

2.6

2.7
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2.8

2.9

2.10

Kunden kan til enhver tid før den aftalte indfrielsesdag med 24 (fireogtyve) timers
skriftligt varsel over for SweepBank til den e-mailadresse, der er anført i de Særlige
Vilkår, foretage førtidig indfrielse af Lånet. I så fald beregnes der renter fra datoen for
udbetalingen af det Udbetalte Lånebeløb til Kunden til (og med) den faktiske
indfrielsesdato og Oprettelsesgebyret reduceres forholdsmæssigt til det tidspunkt, hvor
lånet bliver tilbagebetalt tidligt. Hvis Kunden ikke foretager førtidig indfrielse af hele det
skyldige beløb, beslutter SweepBank, om det indbetalte beløb medfører en kortere
tilbagebetalingsperiode eller reducerer de skyldige beløb for hver månedlig ydelse.
I tilfælde af delbetalinger er tildelingsrækkefølgen følgende: (1) omkostninger til
inddrivelse af skyldige beløb inklusive gebyrer for rykkerskrivelser og morarenter (2)
oprettelsesgebyr, (3) tilskrevne renter, (4) Lånets hovedstol og (5) eventuelle andre
skyldige beløb i henhold til kreditaftalen.
Kunden kan til enhver tid i Låneaftalens løbetid anmode om en gratis kopi af
Tilbagebetalingsplanen i form af en amortiseringsplan.
Faktureringen fra SweepBank sker elektronisk, og fakturaerne er gyldige uden
underskrift.

3.1

3.5

3.2

3.4

3.3

Hvis Kunden ikke foretager rettidig betaling af skyldige beløb, kan SweepBank (a) ud
over det skyldige beløb opkræve såvel eventuelle omkostninger som morarente til
debitorrentesatsen eller satsen ifølge renteloven, hvis denne er højere, (b) opkræve et
rykkergebyr for hver rykker samt eventuelt et opkrævningsgebyr og (c) få et
inkassobureau eller anden tredjemand til at inddrive eller bistå med inddrivelse af det
skyldige beløb for Kundens regning.
Hvis Lånets indfrielse eller en månedlig ydelse forsinkes med mere end 30 dage, kan
SweepBank hæve Låneaftalen og kræve, at Kunden betaler Lånet og alle gældende
gebyrer og omkostninger senest syv dage efter påkrav herom.
Ved manglende betaling er SweepBank berettiget til at lade Kunden registrere i
gældsregistre/databaser med kredit-/gældsoplysninger.
Ud over de ovenfor beskrevne konsekvenser kan manglende betaling endvidere påvirke
Kundens kreditvurdering negativt og gøre det sværere eller dyrere for Kunden at optage
lån i fremtiden og medføre, at der indledes retsskridt mod Kunden.
Dette pkt. 3 skal fortsat være gældende efter Låneaftalens ophør.

Bod, rykkere og opkrævningsgebyrer3.

4.

4.1

Ophævelse af Låneaftalen

Ud over de andre tilfælde, der er beskrevet i Standardvilkårene, kan SweepBank hæve
Låneaftalen:

(a)

(b)

hvis Kunden misligholder Låneaftalen i andre henseender, herunder men ikke
begrænset til tilfælde, hvor Kunden har afgivet forkerte oplysninger over for
SweepBank eller ikke har overholdt garantierne i Standardvilkårenes pkt. 13.1,
eller
hvis der som følge af Kundens egne forhold sker en væsentlig stigning i
omkostninger i forbindelse med en konkret debitorstyringsrelateret handling
eller ydelse, fx at Kunden ikke længere har permanent adresse i Danmark, eller
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(d)

(c) hvis der med kort varsel sker ændringer i lov- eller myndighedskrav, som gør det
svært eller umuligt for Sweepbank at fortsætte sit kundeforhold til Kunden eller
at levere  ydelser i Danmark uden væsentlige ændringer, eller
hvis SweepBank er nødt til at gøre dette eller i øvrigt har mulighed for at gøre
dette i henhold til en lov, der gælder for SweepBank, herunder blandt andet
love, der sigter mod at bekæmpe hvidvask og/eller finansiering af terrorisme.

Ved ophævelse af Låneaftalen skal Kunden betale alle skyldige beløb senest syv dage fra
Kundens modtagelse af meddelelsen om ophævelse.
Lånet forfalder til øjeblikkelig betaling, hvis Kunden bliver insolvent (erklæres konkurs),
indgiver begæring om gældssanering eller afgår ved døden.
Hvis SweepBank har ret til at ophæve Låneaftalen, men vælger ikke at gøre dette straks
efter at være blevet bekendt med de(t) hævebegrundende forhold, skal Sweepbank ikke
anses for at have givet afkald på sin ret til at gøre sådanne forhold gældende og hæve
Låneaftalen på et senere tidspunkt.
Kunden er til enhver tid berettiget til at opsige Låneaftalen skriftligt med en
underskrevet erklæring pr. e-mail til help.dk@sweepbank.com eller pr. brev med
angivelse af for- og efternavn og CPR-nummer samt ønsket om at opsige Låneaftalen. I
forbindelse med Kundens opsigelse kan SweepBank kræve øjeblikkelig betaling af alle
skyldige beløb, og i så fald anses sådanne beløb for at forfalde til øjeblikkelig betaling.
Kunden anerkender, at Kundens forpligtelser i henhold til Låneaftalen ikke anses for
bortfaldet, før Kunden har betalt alle skyldige beløb til SweepBank.
Endvidere kan Låneaftalen bringes til ophør i overensstemmelse med gældende
lovgivning. For god ordens skyld præciseres, at der stadig tilskrives renter, indtil alle
beløb er betalt.
Ved Låneaftalens ophør uanset årsag skal de bestemmelser i denne Låneaftale, som
ifølge deres natur angiver Parternes rettigheder og forpligtelser efter Låneaftalens
ophør, fortsat være gældende efter Låneaftalens ophør. Det drejer sig især om de
bestemmelser, der vedrører bilæggelse af tvister mellem Parterne,
tilbagebetalingsforpligtelser, opkrævning og betaling af skyldige beløb samt opgørelses-
og betalingsmåde, Parternes erstatningsansvar og bestemmelsen om overdragelse.
Dette pkt. 4 skal fortsat være gældende efter Låneaftalens ophør.

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.

Kunden har ret til at fortryde Låneaftalen i henhold til kreditaftalelovens § 19 eller
forbrugeraftalelovens § 18. Kunden behøver ikke begrunde sin beslutning.
Fortrydelsesfristen er 14 dage fra Låneaftalens indgåelse eller – hvis dette sker senere –
ved Kundens modtagelse af vilkårene og betingelserne for aftalen eller ved Kundens
modtagelse af de obligatoriske og lovpligtige oplysninger i henhold til den lovgivning,
der er nævnt i pkt. 5.1 (som nærmere beskrevet i pkt. 5.3 nedenfor).  Hvis
fortrydelsesfristen på de 14 dage udløber på en dansk helligdag, en lørdag,
Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Kunden vente til næste dag med
at afsende meddelelsen.
De obligatoriske og lovpligtige oplysninger nævnt ovenfor refererer til:

Fortrydelsesret

5.2

5.3

(ii)
(i) typen af kredit

parternes identitet og adresse samt enhver kreditformidler
kreditaftalens varighed
det samlede lånebeløb
lånerenten.

(iii)
(iv)
(v)
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Angivelsen af lånerenten skal indeholde betingelserne og perioden for dens
anvendelse og den måde, den skal justeres på. Hvor lånerenten er afhængig af
et indeks eller en referencerente, skal disse angives. Hvis kreditaftalen
indeholder flere lånerenter, skal oplysningerne gives for dem alle;

den årlige procentvise gebyrsats
det samlede beløb, der skal betales.

Hvad angår litra vi) og vii): angivelse af den årlige procentvise gebyrsats og det
samlede beløb, der skal betales, med angivelse af de forudsætninger, der er
kendte på det tidspunkt, hvor kreditaftalen indgås, og som anvendes i
beregningen af den årlige procentvise gebyrsats.

beløb, antal og forfaldsdato for hver rate.

Hvis der er planlagt delbetalinger, skal det angives i hvilken rækkefølge
kreditorens udestående fordringer for de forskellige lånerenter finder
anvendelse, hvorigennem delbetalinger tilbagebetales;

i tilfælde af en kapitalafskrivning af en låneaftale med en bestemt løbetid, en
angivelse af låntagers ret til gratis at modtage en tilbagebetalingsplan til enhver
tid i hele lånets løbetid.

Afskrivningstabellen angiver de skyldige betalinger og perioderne og
betingelserne for betaling af sådanne beløb. tabellen skal indeholde en opdeling
af hver tilbagebetaling, der viser amortisering af kapital, renterne beregnet på
grundlag af lånerenten og eventuelt yderligere omkostninger hvor renten ikke
er fast, eller meromkostningerne kan ændres i henhold til kreditaftalen, skal
amortiseringstabellen tydeligt og kortfattet angive, at oplysningerne i tabellen
kun forbliver gyldige indtil låntagningssatsen eller den ekstra omkostninger
ændres i overensstemmelse med kreditaftalen;

betingelserne for udbetaling
alle andre omkostninger, især i forbindelse med udbetalingen eller brugen af et
betalingsinstrument, som både kan foretages betalingstransaktioner og
hævninger, samt betingelserne for at justere omkostningerne
misligholdelsesrenten og måden for dens mulige justering samt eventuelle
forsinkelsesomkostninger
låntagers navn og adresse
den rentesats, der er gældende ved forsinkede betalinger, som var gældende på
tidspunktet for indgåelsen af kreditaftalen og ordningerne for dens justering og,
hvis det er relevant, eventuelle gebyrer, der skal betales ved misligholdelse
en advarsel om konsekvenserne af manglende betalinger
eksistensen eller ikke-tilstedeværelsen af en fortrydelsesret, perioden og andre
omstændigheder for at erklære tilbagetrækning og en angivelse af låntagerens
forpligtelse til at tilbagebetale den allerede udbetalte kredit og til at betale
renter renten skal betales pr. dag

(viii)

(ix)

(x)

(vi)
(vii)

(xi)

(xii)

(xiii)
(xiv)

(xv)
(xvi)
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(xvii) retten til førtidig tilbagebetaling, proceduren for tidlig tilbagebetaling samt, hvor
det er relevant, oplysninger om kreditors ret til erstatning og den måde, hvorpå
kompensationen vil blive fastlagt
den procedure, der skal følges for at opsige kreditaftalen
om der er en klage- og klagemekanisme uden for domstolen for forbrugeren
eller i givet fald metoderne for at få adgang til den
alle andre vilkår og betingelser, der er relevante for låneaftalen
den kompetente myndigheds navn og adresse
navn og adresse på den involverede låneformidler

(xviii)
(xix)

(xx)
(xxi)
(xxii)

5.5

5.4 For at udøve sin fortrydelsesret skal Kunden blot inden for den nævnte frist sende en
meddelelse med angivelse af, hvem Kunden er, og at Kunden ønsker at fortryde
indgåelsen af Låneaftalen. Meddelelsen sendes til SweepBank pr. e-mail (jf. ovenfor
anførte e-mailadresse) eller – hvis Kunden måtte foretrække dette – med brev til
Sweepbanks fysiske adresse (jf. ovenfor anførte postadresse). Meddelelsen skal
indeholde følgende oplysninger: (a) Fornavn og efternavn, (b) CPR-nr., (c) udtrykkelig
angivelse af, at Kunden har fortrudt Låneaftalen, og (d) datoen for meddelelsen.
Hvis Kunden ikke udnytter sin fortrydelsesret, er Kunden bundet af Låneaftalens vilkår
og betingelser. Hvis Kunden udnytter sin fortrydelsesret, anses Låneaftalen for ikke at
være indgået.
I så fald skal Kunden uden unødigt ophold, men senest 30 (tredive) kalenderdage efter
sin afsendelse af meddelelsen om fortrydelse, afvikle Lånets hovedstol tillige med
skyldige renter opgjort som den daglige rente, jf. de Særlige Vilkår, fra tidspunktet for
Kundens modtagelse af Lånet og indtil indfrielsesdatoen (datoen, hvor SweepBank
modtager betaling af det fulde beløb).

6. Ændring af Låneaftalen

6.3

6.1

6.2

SweepBank kan ændre disse Standardvilkår uden varsel og med øjeblikkelig virkning,
hvis ændringerne er til Kundens fordel.
SweepBank kan forhøje rentesatser, gebyrer og omkostninger med 90 dages varsel.
SweepBank er dog berettiget til at gennemføre rimelige ændringer i rentesatser,
gebyrer og omkostninger med 30 dages varsel, forudsat at ændringerne skyldes
følgende forhold, som ligger uden for SweepBanks kontrol:  Ændringer i
Nationalbankens diskonto eller ændringer i lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger
eller lignende, som påfører SweepBank øgede omkostninger til administration og
lignende i forbindelse med levering af de ydelser, som gebyret eller omkostningen
vedrører, eller andre administrative eller lignende ydelser, som ikke hidtil har været
forbundet med gebyrer eller omkostninger.
Eventuelle ændringer i gebyrer og omkostninger meddeles Kunden pr. e-mail eller via
Hjemmesiden.
Kunden kan opsige Låneaftalen inden varslets udløb, hvis Kunden ikke ønsker at
acceptere de pågældende ændringer. I så fald forfalder alle udestående beløb i henhold
til Låneaftalen til øjeblikkelig betaling ved opsigelsen.

6.4
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(b)
har oplyst den anden Part om, at der er tale om en force majeure-situation,
gør alt, hvad Parten kan for at opfylde sine forpligtelser i henhold til Låneaftalen
uanset force majeure-situationen,
så snart force majeure-begivenheden ophører, opfylder sine forpligtelser inden
for en frist angivet af den anden Part.

7.1

7.

En Parts forpligtelser i henhold til disse Standardvilkår suspenderes midlertidigt i en
eventuel periode, hvor Parten er forhindret i at opfylde sine forpligtelser som følge af
force majeure, forudsat at den pågældende Part:

Erstatningsansvar og force majeure

(a)

(c)

7.4

7.2

7.5

7.3

For god ordens skyld præciseres, at der i tilfælde af force majeure kun sker midlertidig
suspension af en Parts forpligtelser, i den udstrækning det er umuligt for Parten at
opfylde disse, og force majeure kan under ingen omstændigheder fritage Parten for at
opfylde sine andre forpligtelser i henhold til Låneaftalen. Force majeure betyder en
begivenhed, der ikke kan forudsiges, og som ligger uden for Parternes kontol, fx strejke,
lovgivningsmæssige begrænsninger, der indføres af regeringen eller en EU-myndighed,
sabotage, oprør, naturkatastrofer eller lignende forhold, der medfører, at det bliver
umuligt at opfylde de forpligtelser, der fremgår af Låneaftalen, men omfatter ikke
opsigelse af Kundens ansættelsesforhold eller andet, der påvirker Kundens mulighed
for at indfri Lånet eller tilbagebetale andre skyldige beløb til SweepBank. SweepBank er
ikke ansvarlig for andre tab eller skader, der skyldes SweepBanks manglende evne til at
opfylde sine forpligtelser som følge af force majeure, hvis SweepBank har iagttaget sin
almindelige omsorgspligt.
SweepBank er ikke ansvarlig for tab og skader, der skyldes, at Kunden har afgivet
forkerte eller ufuldstændige oplysninger.
SweepBank er endvidere ikke ansvarlig for tab og skader, der skyldes manglende
internetforbindelse eller udfald i denne, som medfører, at Kunden ikke kan få adgang til
SweepBanks hjemmeside. Herudover er SweepBank ikke ansvarlig for tab, som skyldes
nedbrud, fejl mv. på sin Hjemmeside eller mobilapplikation.
SweepBank er ikke ansvarlig for indirekte tab og skader, som skyldes, at Kunden har
benyttet Hjemmesiden eller mobilapplikationen eller de ydelser, der er tilgængelige på
Hjemmesiden eller mobilapplikationen.
For alle andre tab end de ovenfor anførte kan SweepBank alene ifalde ansvar i henhold
til de almindelige erstatningsretlige regler.

7.6

8.1

8.2

Kunden er indforstået med, at SweepBank indsamler og behandler Kundens
personoplysninger i overensstemmelse med retningslinjerne i Principper for Behandling
af Kunders Personoplysninger, som kan findes på Hjemmesiden, samt på grundlag af et
eventuelt samtykke, der er afgivet til sådan behandling, hvor dette er påkrævet ifølge
lovgivningen.
Kunden skal straks og under alle omstændigheder inden for én hverdag oplyse
SweepBank om eventuelle ændringer i de oplysninger, som SweepBank har modtaget.

8. Personoplysninger

9.1

9. Lovvalg og tvisteløsning

Låneaftalen mellem SweepBank og Kunden er underlagt dansk ret.
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9.2

9.3

Kunden kan kun anlægge sag mod SweepBank i den EU-medlemsstat, hvor Kunden er
bosat, eller på Malta. SweepBank kan anlægge sag mod Kunden i den EU-medlemsstat,
hvor Kunden er bosat (ved Københavns Byret, hvis Kunden er bosat i Danmark). Begge
parter kan gøre selvstændigt modkrav gældende for samme domstol, hvor den
oprindelige sag verserer.
Denne bestemmelse skal fortsat være gældende efter Låneaftalens ophør.

10. Klageadgang

10.1

10.2

Hvis Kunden ønsker at klage, bedes Kunden henvende sig direkte til SweepBank via de
kontaktoplysninger, der fremgår af de Særlige Vilkår eller på Hjemmesiden. Parterne
skal forsøge at løse eventuelle uoverensstemmelser ved forhandling. Hvis dette ikke
lykkes, skal Kunden fremsende en skriftlig klage (fx pr. e-mail) med angivelse af: (a)
fornavn, efternavn, bopælsadresse og kontaktoplysninger, (b) klagens indsendelsesdato
og (c) konfliktens art, kravet og dokumentation herfor. Kunden skal vedlægge kopi af
dokumenter, der bekræfter transaktionen, samt andre dokumenter, der underbygger
klagen (hvis dette er muligt). Det er ikke nødvendigt at underskrive klagen, hvis denne
fremsendes elektronisk. SweepBank svarer Kunden (enten pr. e-mail eller brev) inden
for 30 dage efter modtagelse af klagen. Hvis det som følge af saglige årsager ikke er
muligt for SweepBank at besvare henvendelsen inden for 30 dage, vil SweepBank  uden
unødigt ophold oplyse Kunden om dette og angive en rimelig frist for, hvornår
henvendelsen vil blive besvaret, samt begrunde, hvorfor det er nødvendigt med denne
udsættelse. Hvis SweepBank  afviser Kundens klage, vil SweepBank  begrunde dette.
Hvis SweepBank ikke besvarer henvendelsen inden for den anførte frist, anses
SweepBank for at have afvist Kundens klage.
Hvis Kunden ikke er tilfreds med resultatet, kan Kunden indsende en skriftlig klage til
the Office of the Arbiter for Financial Services på følgende adresse: The Office of the
Arbiter for Financial Services, First Floor, Pjazza San Kalcidonju Floriana FRN 1530, Malta,
eller www.financialarbiter.org.mt.

11. Overdragelse

11.3

11.1

11.2

SweepBank har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til
Låneaftalen til tredjemand uden Kundens samtykke. SweepBank vil i givet fald oplyse
Kunden som angivet i disse Standardvilkårs pkt. 12, bortset fra hvor SweepBank efter
aftale med erhververen fortsat varetager kundeforholdet til Kunden.
Kunden har ikke ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til
Låneaftalen til tredjemand.
Denne bestemmelse skal fortsat være gældende efter Låneaftalens ophør.

12.1

Meddelelser12.

Ved at indgå Låneaftalen accepterer Kunden at modtage alle relevante meddelelser mv.
elektronisk, herunder til Kundens private e-mailadresse, som sms eller via andre
mobilapplikationer. Meddelelser i ovennævnte format anses for modtaget samme dag
som afsendt, bortset fra breve, der sendes med posten, som anses for modtaget fem (5)
hverdage efter afsendelsen. Hvis der sker ændringer i disse krav, vil Kunden blive oplyst
herom.
Parterne kommunikerer på dansk og/eller engelsk i denne Låneaftales løbetid.12.2

17



(iii)

(iv)

13.

(vi)

Garantier

(i)

(ii)

13.1

har afgivet sande, korrekte og fuldstændige oplysninger over for SweepBank, og
at Kunden uden unødigt ophold vil oplyse over for SweepBank, hvis der sker
ændringer i de afgivne oplysninger, eller hvis Kunden bliver opmærksom på, at
eventuelle afgivne oplysninger var fejlbehæftede eller på anden måde forkerte,
ukorrekte eller ufuldstændige,
at den bankkonto, der er oplyst over for SweepBank til brug for udbetaling af
Lånet, såvel som den bankkonto, der anvendes til betaling af ydelser, er oprettet
i Kundens eget navn hos en anerkendt bank, der er etableret i EU. Kunden
anerkender og accepterer, at hvis der sker ændringer i kontooplysningerne, kan
Kunden blive anmodet om at bekræfte disse på en måde, som anvises af
Ferratum.
har modtaget Låneaftalen og de Standardiserede europæiske
forbrugerkreditoplysninger (SECCI) på et holdbart medie.
har indgået denne Låneaftale af egen fri vilje og ikke har indgået Låneaftalen
under trusler, tvang mv. eller under særdeles ugunstige omstændigheder for så
vidt angår personlige og økonomiske forhold,
ikke er en Politisk Udsat Person.  I denne bestemmelse er en Politisk Udsat
Person en person, der har eller har haft et højerestående offentligt erhverv
(bortset fra embedsmænd på mellemniveau eller lavere), herunder 1)
statschefer, regeringschefer, ministre og viceministre eller assisterende
ministre, 2) parlamentsmedlemmer, 3) medlemmer af ledelsen i politiske
partier, 4) højesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og af andre
højtstående retsinstanser, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere
prøvelse i ekstraordinære tilfælde, 5) medlemmer af revisionsretter og af
bestyrelser for centralbanker, 6) ambassadører, chargés d'affaires og
højtstående officerer i de væbnede styrker, 7) medlemmer af statsejede
virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer, 8) alle, der i
en EU-institution eller anden international organisation udøver en funktion
svarende til det i pkt. 1)-6) anførte; familiemedlemmer til personer, der udøver
de i pkt. 1)-8) anførte funktioner, dvs. ægtefæller eller registrerede partnere
samt børn og deres ægtefæller eller registrerede partnere samt forældre,
og/eller personer, der er kendt som nære samarbejdspartnere til personer, der
udøver de i pkt. 1)-8) anførte funktioner, dvs. personer, som har ejendomsret til
retlige enheder og retlige arrangementer eller på anden måde har nære
forretningsforbindelser med sådanne personer, eller en person, som har
ejendomsret til en retlig enhed eller et retligt arrangement, som er oprettet til
fordel for en af de pkt. 1)-8) omfattede personer.  Hvis Kunden bliver en politisk
udsat person eller et familiemedlem eller nær samarbejdspartner til en politisk
udsat person, eller hvis der sker andre ændringer i Kundens personlige
oplysninger, skal Kunden straks oplyse SweepBank herom og under alle
omstændigheder inden for én hverdag.

Kunden anerkender, garanterer, påtager sig og accepterer i forbindelse med sin
ansøgning om indgåelse af Låneaftalen, at Kunden:
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13.2

(vii) ikke har optaget Lånet til brug for eller på vegne af andre. Hvis Kunden optager
Lånet eller på anden måde optræder på vegne af tredjemand, skal Kunden dog
straks oplyse SweepBank herom. I så fald kan SweepBank efter eget valg afslå at
indgå Låneaftalen, hæve Låneaftalen eller gøre Lånet betinget af yderligere
foranstaltninger for så vidt angår Kunden og dennes principal,
har vurderet sit behov for finansiering og sin evne til at betale Lånet tilbage, at
der ikke kører en inkassosag mod Kunden, og at Kunden ikke er sagsøgt i en
civilretslig sag om gældsopkrævning eller involveret i en sag, der kan påvirke
Kundens solvens.

(viii)

Uanset SweepBanks øvrige rettigheder og beføjelser skal Kunden skadesløsholde og
friholde SweepBank for eventuelle tab og skader, som måtte opstå som følge af eller i
relation til misligholdelse af garantierne i denne bestemmelse eller Kundens
forpligtelser i henhold til denne Låneaftale. Dette gælder ikke, hvis Kunden ikke er
ansvarlig for den manglende opfyldelse af forpligtelsen.

14.1

Øvrige bestemmelser:

14.3

14.

SweepBank anses ikke ved en eventuel manglende håndhævelse af en eller flere af
denne Låneaftales bestemmelser for at have givet afkald på at gøre den pågældende
bestemmelse gældende, og dette har heller ingen betydning for gyldigheden af
Låneaftalen eller dele heraf eller SweepBanks ret til at håndhæve de enkelte
bestemmelser efter deres indhold.
SweepBank gør udtrykkeligt opmærksom på, at kortfristede lån kan være forbundet
med risiko, da de er beregnet til at opfylde et kortsigtet likviditetsbehov, og at renten på
kortfristede lån kan være højere end på langfristede lån. Det kan således medføre et
øget pres på ens økonomi, hvis man optager kortfristede lån for længere perioder og for
at opfylde et langsigtet økonomisk behov.
Låneaftalen udleveres på engelsk sammen med en dansk oversættelse. Det er den
engelske tekst, der er juridisk bindende og gældende. Den danske oversættelse er
udelukkende ment som en hjælp, og i tilfælde af eventuelle tvister har den engelske
version forrang.
I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser mellem disse Standardvilkår og
bestemmelserne i de Særlige Vilkår har bestemmelserne i de Særlige Vilkår forrang.

14.2

14.4

Dato: 08.11.2021

Bilag 1

Omlægningsgebyr

Gebyrsatser

Henstandsgebyr

Rykkergebyr

150 kr. pr. godkendt henstandsperiode

150 kr.

100 kr. pr. rykker

Kopi af lånekontrakt 175 kr.
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